Termín :
pondělí 3. 6. 2019 v 16:00, bazén E. Rošického
www.jpkaxis.cz

www.zsrosi.cz
ZŠ Jihlava E. Rošického 2, příspěvková organizace

ve spolupráci s Jihlavským plaveckým klubem Axis pořádá zápis do 3. třídy sportovních talentů
s rozšířenou výukou plavání.

Všichni žáci se naučí velmi dobře plavat již v prvním roce docházky. Ve vyšších ročnících si žáci vyberou, zda se chtějí věnovat
výkonnostnímu či rekreačnímu sportu. Ideální je, když žáci navštěvují ZŠ od třetí třídy, ale v případě organizačních problémů s přestupem či dojížděním,
je po předchozí domluvě a následné spolupráci možný přestup v páté třídě. Přijďte se informovat a domluvit.
Nabízíme Vašim dětem:
 sportovní školní areál v sousedství plaveckého bazénu
 sportovní kolektiv
 výchovu k samostatnosti, zodpovědnosti a cílevědomosti
 trénink a výuku, které jsou vedeny kvalifikovanými učiteli a trenéry
 dvakrát ročně soustředění – zimní/letní
 účast na domácích i zahraničních závodech
 návaznost studia na Gymnáziu Jihlava, ve třídě se sportovním zaměřením
Žáci ZŠ E.Rošického patří mezi nejlepší plavce v ČR a pravidelně se umisťují ve sportovních soutěžích na předních místech. Nejlepší žáci
se jako členové reprezentačních týmů České republiky zúčastňují soutěží evropské i světové úrovně.
Podmínky příjetí:
 uplavat minimálně 15 metrů
 kladný vztah ke sportu, zájem o plavání
Termín talentových zkoušek: pondělí 3. 6. 2019 v 16:00, bazén E. Rošického (s sebou: plavky, ručník)
Kontakt: Mgr. Petr Ryška, hlavní trenér
tel. 603570701

Mgr. Lukáš Javorek, hlavní trenér ST
tel. 777068735

Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy
tel. 731 420 000

www.jpkaxis.cz

www.zsrosi.cz

Přihláška do výběrového řízení
do 3. třídy sportovních talentů, školní rok 2019/2020
Termín :
pondělí 3. 6. 2019 v 16:00, bazén E. Rošického (s sebou: plavky, ručník)
Jméno a příjmení: …………………………………

Datum narození: …………………………………

Bydliště: …………………………………………....

Škola: ……………………………………….

Známky v pololetí 2019
Chování:
Český jazyk:
Matematika:
Prvouka:
Podmínky přijetí: uplavat minimálně 15 metrů, kladný vztah ke sportu, zájem o plavání
Prohlašujeme, že syn/dcera je zdráv/zdráva a může se účastnit pravidelného plaveckého výcviku.
□ Souhlasíme se zařazením do 3. třídy sportovních talentů ZŠ Jihlava, E. Rošického a s tím spojeným povinnostem

(aktivní účast na plaveckém výcviku, vstup do klubu JPK, platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k TV a sportu, účast na závodech)

□ Souhlasím, aby škola zpracovávala osobní údaje mého dítěte a můj telefonní kontakt po dobu výběrového řízení.

V Jihlavě dne:

Podpis rodičů: ………………………………..
Telefon: ………………………………………..

Žáci školy E.Rošického - vyplněnou přihlášku odevzdat paní učitelce do 24.5. Žáci z jiných školy – vyplněnou přihlášku s sebou 3.6. na talentové zkoušky.

